Un Dia amb
L’ALCALDE
Un dia amb l’Alcalde és un programa de visites en que el guiatge el realitza
el propi alcalde o alcaldessa. On s’explica, des d’un punt de vista emotiu i
d’interrelació amb els veïns, la història, els monuments i la vida diària d’un
poble de la Catalunya Interior.
Una manera diferent de transmetre la realitat d’un poble.
En aquesta primera edició s’han escollit tres pobles: Albesa, La Baronia de
Rialb i Os de Balaguer, per la seva història, els seus monuments, el seu
dinamisme comercial, així com per la seva lluita per sobreviure.

Albesa

Dates de la visita: 10 i 19 d’agost 2013
Albesa és un poble de 1.600 habitants al
costat del Noguera Ribagorçana. La Ruta
del Patrimoni d’Albesa us ofereix una visita a
l’església (Bé Cultural d’interès Nacional) amb
un notable retaule de pedra del S. XIV, les
restes del Castell dels Moros (amb preciosa
vista sobre el poble i la vall), un passeig
resseguint la sèquia d’origen àrab i una visita a la vil·la romana
del Romeral, on es pot veure una casa del món rural romà i uns
mosaics únics al món.

La Baronia de Rialb

Dates de la visita: 9 i 13 d’agost 2013
La Baronia de Rialb representa un paratge
verge i natural inigualable.
Els cims i les vessants d’aquestes
muntanyes s’han anat poblant de caserius,
masos i capelles; que esdevenien
autèntiques fortificacions.
Un concepte basat, principalment, en la
revalorització d’allò autèntic, singular i autòcton; respectant
les construccions del entorn, fidels al sistema d’arquitectura
tradicional.
La Baronia de Rialb ofereix un turisme de caràcter tranquil,
familiar i amant de la natura.

Os de Balaguer

Dates de la visita: 8 i 20 d’agost 2013

És un dels pobles més extensos de la
comarca de la Noguera, amb una població
de 440 habitants. Entre les visites que
durem a terme, destaquen: una visita
anecdòtica pels carrers del poble; l’historia
de la fil·loxera i de la rebesàvia del jugador
Leo Mesi; el Castell Medieval “Os Malignum
Castrum”; el Museu de Campanes de
Catalunya o la casa natal de l’escultor Leandre Cristòfol.
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www.lleidaitu.com/un-dia-amb-alcalde

Pla de Viatge
Trobada: 10.30 h al bar del poble.
Presentació de l’Alcalde i organització de l’activitat a
realitzar.
Visites guiades als espais monumentals durant tot el matí
(algunes d’elles amb cotxe del propi client).
Dinar típic de cloenda i diàleg sobre les experiències
viscudes
* Podeu veure el detall de cada itinerari a la web:
www.lleidaitu.com/un-dia-amb-alcalde

Preus
El preu per persona inclou:
Visita guiada durant tot el matí per part de l’alcalde o
l’alcaldessa
Material d’informació històrica i turística (per reserva)
Mapa oficial de la província (per reserva)
Obsequi recordatori de la visita (per reserva)
Assegurança de viatge
IVA

Visita 1 poble: 37€
Visita 2 pobles: 60€
Visita 3 pobles: 85€
De 5 a 12 anys 50%, menors de 5 anys gratüit

PER A MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Tu i Lleida
www.lleidaitu.com/un-dia-amb-alcalde
973 438 232 / 639 77 22 65
Carrer Sant Antoni, 4 ,
25610 Os de Balaguer - Lleida

Imprescindible reserva prèvia: info@lleidaitu.com
Ajuntament
Baronia de Rialb

Ajuntament
Albesa

